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OZNAMY a POZVÁNKY OBECNÉHO ÚRADU
* Obecný úrad na základe viacerých otázok ohľadnom poplatkov za komunálny odpad informuje občanov, že v poplatku za komunálny odpad na
daný rok sú zahrnuté nielen náklady na vývoz zberných nádob na zmesový
komunálny odpad spred domov občanov, ale aj náklady na prevádzku a
vývoz odpadu zo zberového dvora, všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov
a cintorínov a ďalšej zelene a tiež náklady na likvidáciu drevnej hmoty zo
záhrad.
* Obecný úrad informuje všetky právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, že vývoz komunálneho odpadu bude aj v roku 2012 realizovaný
podľa veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. Z uvedeného dôvodu žiadame
všetky právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, aby za svoje prevádzky písomne nahlásili na Obecný úrad Mojmírovce veľkosť nádoby
a frekvenciu vývozu do 15.12. 2011. Tlačivo je možné stiahnuť z internetovej stránky obce www.mojmirovce.sk časť obecný úrad – odpadové
hospodárstvo.
* Obecný úrad upozorňuje všetkých, ktorí si z rôznych dôvodov nesplnili
daňovú a poplatkovú povinnosť za rok 2011, resp. za roky predchádzajúce,
aby tak urobili do 21. decembra 2011. V opačnom prípade je obec Mojmírovce ako správca dane povinná postupovať v súlade s ustanoveniami
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
* Prosíme všetkých prispievateľov časopisu, aby svoje príspevky posielali
vo formáte písma Times New Roman veľkosť 12. Za pochopenie ďakujeme.
* Výbor Futbalového klubu Mojmírovce v snahe zmapovať históriu urmínskeho a mojmírovského futbalu sa obracia touto cestou s výzvou o pomoc
pri získavaní podkladov k danej problematike. Máme záujem o akékoľvek
materiály (listiny, fotografie, novinové výstrižky), ktoré po zoskenovaní
vrátime majiteľovi. Svoje podnety môžete posielať na internetovú adresu
jfilo@mojmirovce.sk, alebo kniznica@mojmirovce.sk. Materiál môžete
priniesť priamo na obecný úrad, prípadne do obecnej knižnice. Za pomoc
vopred ďakujeme.
* Základná škola v Mojmírovciach vás pozýva dňa 13. 12. 2011 na Deň
otvorených dverí. Dvere školy budú otvorené pre všetkých rodičov počas
prvých dvoch vyučovacích hodín.
* Obec Mojmírovce vás pozýva na Štefanskú zábavu, ktorá sa uskutoční
26.12.2011 od 21,00 hod. v Kultúrnom dome. Do tanca hrá DJ Tomi. Vstupné 5,- eur. V cene je malé občerstvenie. Predpredaj vstupeniek na obecnom
úrade od 5.12.2011.
* Obec Mojmírovce vás pozýva na XVII. obecný ples, ktorý sa uskutoční
20.1.2012 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome. Do tanca hrá skupina
TempoBand. Vstupné 20,- eur, v cene je večera, káva, víno a nealko.
Vstupenky sú zlosovateľné. Vstupenky si môžete zakúpiť od 12.12.2011 v
pokladni na obecnom úrade počas úradných hodín.
* Futbalový klub Mojmírovce vás pozýva na XIII. ples športovcov, ktorý
sa uskutoční 10.2.2012 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome. Do tanca hrá
skupina BRILAX. Vstupné 20,- eur, v cene je večera, káva, víno a nealko.
Vstupenky sú zlosovateľné. Vstupenky si môžete zakúpiť od 2.1.2012 v
Obecnej knižnici v pondelok a štvrtok od 14,00 do 18,00 hod.
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POZVÁNKY
Uzávierka januárového dvojčísla
bude 30. decembra 2011.
Redakčná rada oznamuje
všetkým svojim prispievateľom,
že príspevky prijímame napísané
rukou, na počítači alebo
zaznamenané na hociktorom
záznamovom médiu ako je
disketa, CD alebo USB-pamäťový
kľúč a taktiež e-mailom na adrese:
kniznica@mojmirovce.sk
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Mojmírovčan - mesačník
Vydáva: Obecný úrad, Námestie
sv. Ladislava 931/7 951 15
Mojmírovce.
IČO: 00308269.
Telefón: 037/7798268,
e-mail: starosta@mojmirovce.sk
Zostavila redakčná rada: Predseda
Mgr. Daniela Kozáková členovia:
Ing. Mária Debrecéniová CsC.
MUDr. Eva Ďurčanská
Alena Filová
Ing. Ladislav Köblös
Prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský,
CSc.
Registračné číslo časopisu
Mojmírovčan:
EV 3260/09.
Zodpovedný:
Imrich Kováč - starosta. Redakčná
rada si vyhradzuje právo krátiť a
upravovať príspevky.
Graﬁcký dizajn,
dtp graﬁka a tlač:
Pavol Deglovič
Vydavateľstvo PATRIOT Nitra,
tel.: 037/6423774,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

Vianočné mesteč ko
Vianočná atmosféra opäť pomaly vstupuje do našich domovov.
Vôňa vanilkových rožkov, kapustnice a oplátok podvedome vytvára vianočnú náladu v každom z nás. Komerčná realita nám však
vnucuje Vianoce v podobe darčekov, šialených nákupov a vtieravej
reklamy. Darčekmi očisťujeme svedomie a falošnou hrou na Santu
si navodzujeme rovnako falošnú vianočnú náladu.
Vianoce sú však predovšetkým o pocitoch ako láska, dobroprajnosť, súcit, spolupatričnosť, radosť, šťastie a žičlivosť. Ich
nedostatok počas celého uponáhľaného roka si nahrádzame krátkym obdobím Vianoc. Aby toto obdobie netrvalo len pár dní a aby
prežitie spomínaných krásnych pocitov trvalo čo najdlhšie musíme
začať s prípravou na Vianoce už počas adventu.
Obecný úrad a Kaštieľ Mojmírovce vás srdečne pozývajú poslednú adventnú nedeľu 18.12.2011 na návštevu VIANOČNÉHO
MESTEČKA. Bohatý program začne po druhej svätej omši o 11,30
prípravou vianočnej kapustnice a vianočného punču na nádvorí
kaštieľa a otvorením predajných stánkov plných tradičných a remeselných produktov. Tento rok si vo vianočnom mestečku budete
môcť zakúpiť aj vianočné stromčeky.
O 14,00 začne kultúrny program živým betlehemom. Následne sa vám predstavia mojmírovskí umelci, deti materskej školy,
základnej školy, základnej umeleckej školy, rôzne spevokoly a kapely. Zároveň bude otvorená vinotéka, kde budete môcť ochutnať
vianočné jedlá. Drobnou sumou môžete podporiť miestne spolky a
záujmové združenia, ktoré vám budú ponúkať svoje produkty. Vianočná kapustnica sa bude variť vonku na nádvorí a prevonia celý
park. Nezabudnite ochutnať varené vínko a punč.
Počas programu bude prebiehať zbierka pre neziskovú organizáciu Šťastný život, ktorá sa u nás v obci stará o zdravotne postihnuté deti a mládež.
Vianočné sviatky sú
symbolom pokoja, pohody a lásky k blížnemu.
Vianoce nehľadajte v
nákupných centrách ale
v tradíciách. Iba potom
budú tie vaše Vianoce
naozaj krásne.
Želáme šťastné a veselé
Vianoce plné pokoja a
Božieho požehnania.

Andrea Bakošová
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INFOBLOK

ZO ZASADNUTIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE MOJMÍROVCE
Zo zápisnice 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach, ktoré sa konalo 15.
novembra 2011, vyberáme nasledovné:
Po otvorení rokovania starosta obce Imrich
Kováč oznámil prítomným, že sa poslankyňa
Ing. Zuzana Arvayová písomne vzdala svojho
poslaneckého mandátu z dôvodu pracovnej vyťaženosti. V poslaneckom zbore ako aj vo funkcii
predsedu komisie pre kultúru
u a šport ju nahradil
Mgr. Martin Palka, ktorý prrii posledných
sle
komumunálnych voľbách získal najjvyšší
vyšší
šší počet hlas
hlasov
z nezvolených kandidátov. Menovaný
Menovaný
ovaný
ný s funk
funkciou
fu ciou
poslanca súhlasil a zložil posslanecký
lanecký
necký sľub.
sľu HlavHlav
H
ný kontrolór obce predložil innformáciu
máciu o kontro
kontrole
ole
plnenia úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich
dchádzajúcich
z
uznesení. Poslanci vzali správvu
u na
n vedomie
vedo
om a ulo
ulou
žili predsedovi komisie pre vý
výstavbu
ýstavbu
vbu a úze
územ
ú mné
ižšom
žšoom
m zas
zza
zasadn
zasadnutí
asaad nuttíí OZ
O
plánovanie predložiť na najblližšom
návrh definitívneho riešenia odvodnenia
dvo
odn
dne
nen
ni Hl
Hlavnej
H
a nnej
avn
ulice pred rodinným domoom
m Eugena
E gen Lig
Eug
L
Ligača.
ača.
V ďalšom bode poslanci pristtúpilii k riešeniu
riešen
niu žiaži
žiadostí adresovaných OZ a to:
• Žiadosť riaditeľstva ZŠ Mojmírov
Mojmírovce
M
o naa
výšenie rozpočtu o odchodnné pri ukonče
ukončen
ončení
pracovného pomeru odchodom
m do starobného
dôchodku vo výške 778 € a žiadosť
sťť o navýšenie
rozpočtu o vlastné príjmy vo výške 6 880
80 € a ich
využitie na výmenu okien v školskej telocvični.
cvični
čni
OZ uložilo finančnej komisii preveriť možnosť
riešenia oboch žiadostí a pripraviť rozpočtové
opatrenie.
• Žiadosť Ing. Lucie Očovayovej o udelenie
výnimky na stavbu rodinného domu na pozemku, ktorý nie je v zmysle Územného plánu obce
Mojmírovce určený na výstavbu. OZ vzalo žiadosť na vedomie a vzhľadom k tomu, že o podobné výnimky už žiadalo niekoľko občanov,
odporučilo obecnému úradu vyčísliť náklady na
možné doplnenie územného plánu.
Riaditelia škôl predložili materiály, ktoré sú
povinní každoročne predkladať na schválenie
OZ a to:
- Informáciu o pedagogicko-organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole
Mojmírovce,

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ, MŠ, ZUŠ,
- Koncepčný zámer rozvoja ZŠ Mojmírovce,
- Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja
ZUŠ a MŠ Mojmírovce za šk. rok 2010/11.
Poslanci predložené materiály schválili bez výhrad.
Poslankyňa Ing. An
Andrea Bakošová predložila
Návrh na zriadenie regionálneho múzea. Po
doplnení
oplnení a spre
spresnení
spresnení niektorých bodov návrhu
poslanci
oslanci schválili
schvá
zriadenie regionálneho múzea
zr
so sídlom
síd
ídl m na Obecn
Obecno
Obe om úrade v Mojmírovciach
ddňom
ňom 1.1.2012
1.1.2 12 ako aj Zakladaciu listinu regionálneho
ho múz
m
múze
múzea.
OZ prerokovalo
ppre
prero
valo
alo nnáv
návrh
návrh na usporiadanie pozemkov
pod
odd budo
bbu
budovou
d vou
ou
u Kultúrn
Kultú
Ku
tú neho domu v Mojmírovciach
a jeh
jjeho
eho
hoo bbl
blí
blízkom
zkom
zko
kkom okolí a nakoľko sa jedná o prípad
hodný
ho
dnnýý osobitného
osobi
obit
zreeteľa, súhlasilo s odkúpením
a pr
predajom
reedajom
dajo
jom dotknutýc
dotknutých pozemkov za cenu 10,- €/
m².
m²
².
V závere
ere rokovan
rokovania OZ schválilo návrhy na
zmenu
menu
enu a doplneni
doplnenie
nie členov niektorých komisií.
Vzhľadom na nie
niek
iektoré problémy týkajúce sa využívania
žívania majet
majetk
etku obce inými subjektmi poslanci
navrhli pred
predn
rednostovi obecného úradu predložiť na
najbližšom zasadnutí OZ návrh zmeny VZN č.
najbližš
najbli
1/2005, ktoré rieši pravidlá hospodárenia s majetkom obce.

Ing. Ladislav Köblös,
hlavný kontrolór obce
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NA ZAMYSLENIE

Myšlienka k Vianociam
Hádali sa raz vietor so slnkom, kto je mocnejší. A dlho sa
dohadovali. Nakoniec sa stavili. „Kto z jazdca, ktorý cvála po
ceste, dá dolu jeho plášť, ten z nás dvoch je mocnejší.“
Začal vietor a oboril sa s veľkou silou na jazdca. Takmer z
neho strhol plášť. Ale nepodarilo sa. Naopak. Čím bolo chladnejšie, tým pevnejšie si ho jazdec držal. Nakoniec si ho úplne
pozapínal, a vietor pochopil, že už nemá šancu. Dal priestor slnku a ono začalo hriať a páliť. Jazdec si plášť najskôr rozopínal, a
potom dokonca zoskočil z koňa a vyzliekol si ho.
Aké múdre ponaučenie nám dáva tento príbeh k Vianočným
sviatkom? Slnko vyhralo a vietor možno pochopil, že láskou
a dobrotou sa dá dosiahnuť určite viac, ako hrubosťou a
silou...
Betlehemské Dieťa je to Slnko. Dovoľme Mu, aby pretvorilo i naše srdcia a aby bolo viac dobroty a lásky okolo nás i naším
pričinením. O tom sú Vianoce i sám život...

Mgr. Peter Mlynka

Spýtali sme sa ...
Spýtali sme sa starostu obce rok po voľbách.
1. Pán starosta, čo pre vás znamenal rok 2011?
Ako ste ho vnímali?

Bohužiaľ všetko sa nepodarí tak ako sme si predsavzali, čo platí v prípade zdravotného strediska,
ktorého rekonštrukciu sme chceli ukončiť do
konca kalendárneho roka.
3. Čo osobne vám tento dal a čo vzal?

Je to paradox, že napriek všetkých problémom,
ktoré naša spoločnosť mala my môžeme skonštatovať, že konečne sa niektoré veci pohli tak,
že sme mohli pokračovať v začatých aktivitách,
projektoch a naďalej tak postupne skvalitňovať
životnú úroveň občanov v našej obci.
2. Čím bol rok 2011 prínosom v obci a naopak
v čom nám neprial?
V tomto roku sme rozbehli dlho očakávané investičné akcie. Projekt rekultivácie skládky odpadov
sa podaril dotiahnuť do úspešného konca. Po
dvojročnej príprave sa začali realizovať stavebné práce na „obývačke“ obce t.j. revitalizácia
námestia obce.
Život v obci obohatili aj rôzne kultúrno - spoločenské podujatia.
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Každý deň v živote človeka je niečím zaujímavý
a neopakovateľný. Prináša mu nové skúsenosti
a zážitky, či pozitívne alebo aj negatívne.
4. Ako budeme začínať rok 2012?
Základom pre rok 2012 sú schválené VZN a hlavne rozpočet, ktorý nám určí smerovanie a vývoj
na nastávajúci rok. Počas celého roka musíme
aktívne hľadať a pružne reagovať na možnosti
získavania finančných zdrojov pre potreby obce.
Zverené finančné prostriedky a majetok obce následne efektívne využívať a zveľaďovať.

Ďakujem za rozhovor a držím palce.

Daniela Kozáková

MIESTO PRE

Ponúknuť všetkým
zúčastneným
spoločnú radosť z
každého dňa v škole
V
novembrom
čísle
časopisu Mojmírovčan sme
informovali
o
výsledku
výberového
konania
na
pozíciu riaditeľa Základnej
školy Mojmírovce. Teraz
dávame
priestor
novej
riaditeľke PaedDr. Kataríne
Kúdelovej na zodpovedanie
zopár otázok.
1. Pani riaditeľka, predstavte sa našim čitateľom.
Narodila som sa v čase, keď
maminky ešte po bábätká nemuseli utekať do pôrodnice.
Bocian ma priniesol skvelým
rodičom priamo do Veľkej
Doliny. Na to sa veľmi nepamätám. To, na čo si pamätám
veľmi presne je moja najobľúbenejšia hra z detstva - hra na učiteľku. A pani „Šťastena“ to tak v
mojom živote zariadila, že som sa učiteľkou stala
aj ako „dospeláčka“. Vždy ma veľmi potešilo, keď
mne zverení žiaci prijali moju „hravú školu.“
2. S čím novým prichádzate a čo je ťažiskom
koncepcie rozvoja Základnej školy Mojmírovce?
Columbus to mal ľahšie než ja. Objavil Ameriku,
lebo o Amerike dovtedy nikto ani nechyroval.
Ale veľmi ťažko je prísť s novým nápadom v 21.
storočí. Veď aj okolo škôl sa motá veľa vedcov,
odborníkov, teoretikov a - bohužiaľ - aj mudrlantov a experimentátorov. Teórie sú už vymyslené,
menej je tých, ktorí ich vedia umne oživiť.
Naša škola je veľká, vstúpi do nej denne 415 detí
nielen z Mojmíroviec, ale i zo širšieho okolia.
Hneď, ako prekročia školskú bránu, premenia
sa na vážnych žiakov. Všímala som si už dlhšie
takúto premenu aj na učiteľkách a učiteľoch, na
vychovávateľkách, kuchárkach a upratovačkách,
dokonca aj školník mi zahlásil nevídanú aktivitu

školských škriatkov. So štebotavými lastovičkami si chceli ísť hľadať veselšie miesta. A práve
premena k prílišnej vážnosti ma priviedla k myšlienke, ponúknuť všetkým zúčastneným spoločnú
radosť z každého dňa v škole.
Tento cieľ sa ľahko vymyslí, len veľmi ťažko
sa splní. Nechcem sa spoliehať na „samo sa to
urobilo, samo sa to stalo...“ , ani čarovné prútiky
už nemajú silu rozprávok, preto som odhodlaná
vyššie menovaných získať krok za krokom pre
myšlienku modernej hravej
školy. Uvedomujem si, samozrejme, že predo mnou je
veľa predpisov a nariadení,
zákonov a vyhlášok, porúch a
chýb interiéru, zlých návykov,
balvanov pod nohami i ťarcha na pleciach … prepáčte,
nechala som sa uniesť iným
smerom.
Vy ste sa nepýtali, čo ma ťaží,
ale kde je ťažisko koncepcie
rozvoja Základnej školy Mojmírovce. Možno dosť odvážne
je moja vízia ukrytá za značkou moderného spoločenského, kultúrneho a športového
centra regiónu, ktoré má vo
verejnosti dobré meno.
3. Nie ste tu nováčik, ZŠ Mojmírovce dôverne
poznáte. Kde sú najväčšie rezervy a potenciál na
zlepšovanie, respektíve na rozvíjanie?
Do tejto školičky som chodila už ako žiačka, teraz
už jedenásty rok do nej vstupujem ako učiteľka.
Pamätám si veľa dobrých ľudí okolo nej. A práve
v mojich spolupracovníkoch vidím aj teraz potrebný potenciál, odhodlanie, šikovnosť a silu. V
tomto je dôležitý líder, aby všetci ťahali za jeden
koniec spoločným smerom.
Viem, že náš povraz je dostatočne dlhý, zmestí
sa naň veľa rúk - môžu byť malé, veľké, bledé i
tmavšie, zababrané od lekvárového chlebíka alebo motorového oleja, môžu byť pokojne s
namaľovanými nechtíkmi či kožou, ktorá zažila
už veľa zím. Dôležitá je spoločná myšlienka, že
na svete je vtedy dobre, keď sa máme o koho
oprieť.
4. Ako si predstavujete spoluprácu s obcou, s
organizáciami v obci, ďalšími subjektami aj
jednotlivcami?
Som rada, že spoluprácu si nemusím predstavovať, ona sa už deje. Pretože sa diala už pred
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MIESTO PRE
mojím nástupom do riaditeľskej funkcie. Tu sa
priznám trochu trúfalo k svojmu krédu: „Verím v
dobro ľudí“. A prezradím aj môj recept. Ak niečo začnem robiť s plným nasadením a použijem
čarovné slovíčka, o spoluprácu ochotných ľudí
nikdy nemám núdzu. No, a už sme sa dostali opäť
na začiatok tohto rozhovoru. Najprv som sa na
školu hrala. Potom som sa v škole učila čarovné
slovíčka a musím tu spomenúť i tvrdú školu života, v ktorej sa vzdeláva každý z nás sám. Teraz
mi prichodí dokázať, že som bola dobrou žiačkou.
Prosím, držte mi palce, aby sa mi podarilo splniť
najťažšiu úlohu: oprášiť dobré meno mojmírovskej školy, nadviazať povraz na pekné tradície a

Miestne noviny
2011
Mgr. Daniela Kozáková ,

predseda redakčnej rady

Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych, kultúrno - informačných a kultúrno
- turistických novín a časopisov Miestne noviny
2011 sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2011 v
budove Slovenského syndikátu novinárov v
Bratislave.
Na podujatie boli pozvaní všetci tvorcovia
súťažných novín a časopisov, ale aj zástupcovia
ich vydavateľov, novinárska obec i verejnosť.
Súčasťou podujatia bol aj odborný rozborový
seminár.
Odborná porota navrhla udeliť 24 novinám
a časopisom zaradeným v šiestich súťažných
kategóriách 19 umiestnení v 1. až 3. poradí, dve
čestné uznania a ceny Ministerstva obrany SR,
generálneho riaditeľa Národného osvetového
centra a mesačníka Národná osveta.
Odborná porota vyberala z viac ako 330 súťažných novín a časopisov.
Členmi odbornej poroty boli zástupcovia
organizátorov a odborných garantov súťaže
Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov,
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK
v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska a Obecné noviny.
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napredovať čo najefektívnejšie k značke vysokej
kvality.
Na záver mi dovoľte poďakovať za obrovskú dôveru, ktorá mi bola daná. Ďakujem za každú pomoc,
ktorá mi bola doteraz poskytnutá, samozrejme aj
za pomoc, o ktorú do budúcna veľmi stojím – či
už pomôžu obce, z ktorých naši žiaci pochádzajú,
alebo organizácie, subjekty i jednotlivci.
Pretože dobrá škola je naším spoločným svetlom.

Investícia
do vašej
budúcnosti

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držíme
palce v napĺňaní krásnych vízií.

Ing. Viera Lázniková

z toho oprávnené výdavky projektu sú vo výške
900 172,04 EUR. Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, s 5
% spoluúčasťou prijímateľa – obce Mojmírovce.
Vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a prijímateľom nenávratných finančných
prostriedkov sú založené na zmluvnom podklade. Poskytovateľom finančných prostriedkov
je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja

Mgr. Daniela Kozáková
Tretí ročník súťaže Miestne noviny 2011
sa uskutočnil v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy a s mediálnou
podporou Tlačovej agentúry SR. Hlavnými
mediálnymi partnermi súťaže sú Obecné noviny
– týždenník miest a obcí, Fórum – mesačník
Slovenského syndikátu novinárov, Slovenské
pohľady – na literatúru, život a umenie, Národná osveta – mesačník pre miestnu kultúru a
záujmovú tvorivosť.
Časopis Mojmírovčan bol hodnotený v kategórií obcí nad 1000 obyvateľov
NOVINY, ČASOPIS OBCE
NAD 1 000 OBYVATEĽOV:
1. miesto: Rabčiansky chýrnik – Obecné noviny
občanov, rodákov a priateľov obce Rabča
2. miesto: Mojmírovčan - Časopis obce Mojmírovce
3. miesto: Porubské noviny - Závažná Poruba
Toto ocenenie je dôkazom toho, že náš časopis
sa vyvíja správnym smerom. Som rada že z jednoducho rozmnožovaných čiernobielych listov
vám môžeme postupne prinášať plnofarebný
časopis na slušnej úrovni. V II. ročníku súťaže
sme získali Čestné uznanie. Preto ďakujem
všetkým súčasným aj bývalým členom redakčnej rady a prispievateľom, ktorí nám pomáhajú
tvoriť časopis Mojmírovčan. Poďakovanie patrí
aj Vydavateľstvu PATRIOT za grafický dizajn,
grafiku a tlač.
Ďalšie informácie na:
www.nocka.sk/narodna-osveta/miestne-noviny

Starosta obce Imrich Kováč už v predchádzajúcom čísle časopisu Mojmírovčan naznačil, čo je predmetom rekonštrukcie Námestia sv.
Ladislava v Mojmírovciach. K uvedenej aktivite
pridávame ďalšie technické charakteristiky
projektu. Rekonštrukcia námestia je finančne
podporená z projektu Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Mojmírovce.
Operačný program: Regionálny operačný
program, Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel,
Opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel. Celkové náklady projektu predstavujú čiastku 915 482,24 EUR,

vidieka Slovenskej republiky, Riadiaci
orgán pre Regionálny operačný program
– www.ropka.sk.
Cieľom projektu je rekonštrukcia
miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a prvkov
zelene, rekonštrukcia pôvodných a vybudovanie nových chodníkov, vybudovanie
autobusových zastávok na Námestí sv.
Ladislava v Mojmírovciach. Začiatok realizácie projektu bol v auguste 2011 a ukončený bude do 31.10. 2012.
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Zelená
pre
seniorov
Mária Harárová, Beáta Nitrianska,
Martin Palka
Foto: Mgr. Peter Horvát

V súčasnej dobe sa v spoločnosti kladie veľký dôraz na výkonnosť, ktorú si mnohí spájajú
len s mladosťou. Preto chceme vyjadriť obdiv
tým ľuďom, ktorí podľa fyzického veku síce
prekročili hranice mladých a stredných rokov, ale
ktorí sa snažia napĺňať farbami obdobie života,
ktoré sa poeticky nazýva „jeseň života“. Seniori v našej obci aktívne pracujú a zapájajú sa do
činností v rôznych organizáciách a neformálnych
skupinách ako sú napr. dôchodcov, Spevácky
súbor SENIOR, Dozorný výbor COOP Jednota,
Miestny spolok Slovenského červeného kríža,
Slovenský zväz záhradkárov, Klub šachistov,
Country skupina a iné, kde sa snažia byť prínosom pre spoločnosť a odovzdávať svoje bohaté
životné skúsenosti. V poslednom období je však
čoraz ťažšie získavať finančné prostriedky na ich
aktivity, ktoré sa potom realizujú len obmedzene
alebo sa nerealizujú vôbec.
Aj preto nás potešila výzva Nadácie Orange
na predkladanie projektov Zelená pre seniorov
2011. Pod vedením Ing. Zuzany Árvayovej
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a že ukrývajú v sebe bohatstvá a skúsenosti,
o ktoré by sme mali stáť. Po programe o ktorom
sme informovali v novembrovom čísle časopisu,
Darinka Laščiaková ocenila mojmírovské publikum, medzi ktorým sa podľa jej slov cítila veľmi
dobre, a vyjadrila obdiv nad prácou a snahou
našich seniorov.

a Mgr. Martina Palku sa uskutočnilo workshopové stretnutie so seniormi z našej obce s názvom
Čaj o piatej, na ktorom sme seniorov informovali
o možnosti získať financie z Nadácie Orange.
Na základe tvorivého dialógu v príjemnej a
uvoľnenej atmosfére sa nám podarilo zozbierať
názory a nápady seniorov, ktoré sa stali zámerom
projektu vo výzve Zelená pre seniorov 2011. Náš
projekt pod názvom Savoir vivre - umenie žiťbol podporený a vďaka schváleným finančným
prostriedkom sa mohli zrealizovať nasledovné
aktivity:
1. Vydanie CD nosiča s repertoárom piesní
speváckeho súboru SENIOR. Vydanie CD
„Spievame si s radosťou“ s piesňami z jeho repertoára je naplnením snahy zachovať tradície
a folklór našej obce pre ďalšie generácie.
2. Účasť na Velkopavlovickom vinobraní 2011
na Morave - vystúpením speváckeho súboru
SENIOR na tomto podujatí v septembri 2011
sme chceli oceniť ich celoročnú prácu, prispieť
k ich sebarealizácii a umožniť im prezentovať
svoju prácu a svoje umenie aj pred publikom
v zahraničí.

3. Cyklus prednášok - v spolupráci s miestnym
spolkom Slovenského červeného kríža a ZO Slovenského zväzu záhradkárov sa za účasti odborných lektorov uskutočnilo 6 prednášok na témy,
ktoré si vybrali samotní seniori napr.: Liečivé
bylinky, Depresia, Racionálna výživa, ...
4. Pravidelný pohyb seniorov pri hudbe - Country skupina – získané finančné prostriedky
sme pre Country skupinu zakúpili magnetofón,
aby sme podporili jeho členky v ich nadšení pre
pohyb, tanec a radosť zo života.
5. Vernisáž historických fotografií a ručných prác - v októbri 2011 sme v Kultúrnom
dome zorganizovali vernisáž historických
fotografií mapujúcich kultúrno-spoločenské dianie v našej obci spojenú s výstavou
ručných prác. Veľmi nás potešilo, že vďaka
aktívnemu prístupu občanov sa nám podarilo
v zbierkach objaviť aj veľmi vzácne fotografie. Touto cestou chceme poďakovať za
všetky pozitívne ohlasy a za ďalšie nápady
na prezentáciu historických fotografií. Pokiaľ by sa niekto ešte chcel podeliť o svoje
fotografie, môže kontaktovať Rudolfa Arpáša (0915 738 517) alebo Martina Palku (0905
835 378).
Vyvrcholenie celého projektu sa uskutočnilo
22. októbra 2011 – v mesiaci úcty k starším.
Svojou účasťou nás potešila pani Darinka
Laščiaková, ktorá za aktívnej podpory publika
zaspievala niektoré zo svojich známych piesní.
Zároveň ako čestný hosť spolu s umeleckým
vedúcim speváckeho súboru SENIOR Rudolfom
Arpášom uviedla do spoločnosti CD Spievame
si s radosťou. Darinka Laščiaková prišla do
Mojmíroviec na naše pozvanie, aby motivovala
seniorov k aktívnemu a plnohodnotnému prežívaniu „jesene života“, otvorenej voči druhým
ľuďom, a aby nám všetkým ukázala, že seniori
môžu byť výrazným prínosom pre spoločnosť

Na záver ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do realizácie projektu Savoir vivre – umenie
žiť. Ďakujeme hlavne všetkým seniorom, ktorí
sa podelili so svojimi životnými skúsenosťami,
nadšením, snahou byť neustále prínosom pre
spoločnosť, zachovávať a odovzdávať kultúrne
dedičstvo a ktorí sú ochotní ukazovať svoje
umenie žitia. Takisto ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a organizácii jednotlivých
aktivít projektu. Aktívny prístup našich seniorov
k projektu nám dokázal, že naša práca mala pre
nich zmysel a bude pre nás všetkých motiváciou
na ďalšiu podporu seniorov v našej obci.
Poznámka: Veľká vďaka patrí Rudolfovi Arpášovi, ktorý svojou obetavosťou a zapálenosťou
pre jednotlivé aktivity bol dušou projektu.

Poznámka redakcie: Zbierka historických fotografií začala v roku 2006, pri príležitosti 850.
výročia obce, kedy ich prvá výstava bola inštalovaná v novozrekonštruovanej budove základnej
školy. D.K.
Zároveň sa chceme ospravedlniť za chybne
uverejnené meno fotografa v novembrovom
čísle časopisu v článku Október - Mesiac úcty
k starším, celé podujatie fotografoval Mgr. Peter
Horváth. RR
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Exkurzia žiakov ZŠ v OUI Mojmírovce
ZŠ v Mojmírovciach považuje prípravu žiakov na voľbu povolania za dôležitú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 10. novembra sa desať žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku,
zúčastnilo spolu s autorkou príspevku na veľmi peknej exkurzii do OUI v Mojmírovciach. Oboznámili sa s prostredím školy, navštívili učebne a prevádzky, v ktorých prebieha odborná prax. Záujem
o exkurziu bol obojstranný. Našich žiakov zo ZŠ zaujala práca pri príprave jedál, obuvnícka dielňa,
jesenné aranžovanie záhradníkov i ručná výroba kartonážnych výrobkov. Obdivovali zručnosť
žiakov a uvažovali, pre ktorý učebný odbor sa majú rozhodnúť. Po prehliadke školy nasledovala
elektronická prezentácia školy a beseda s výchovnou poradkyňou Ing. Ingrid Dojčánovou a majsterkou odborného výcviku Katarínou Straňákovou, ktoré exkurziu starostlivo pripravili. Počas
besedy si pochutnávali na koláčikoch, ktoré pre nich pripravili žiaci na odbornej praxi.
Žiaci odchádzali z exkurzie spokojní a s dobrým pocitom. Medzi ZŠ a OUI v Mojmírovciach
je už niekoľko rokov dobrá spolupráca, ktorá je zameraná na prehĺbenie záujmu žiakov o ďalšie
štúdium. Žiaci, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch, majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní a získať výučný list v niektorom z učebných odborov.

PaedDr. Ľubica Semáneková ,

výchovná poradkyňa

Haló,
počujeme sa?
Text a foto:

Mgr. Lucia Franclová
Otázka, ktorá často znie z éteru rôznych rádií. Toto médium je našou každodennou súčasťou, či už v práci alebo v čase osobného relaxu.
Málokto vie, že v súčasnosti je na slovenskom
trhu okolo 50 slovenských rozhlasových staníc,
súkromných aj verejnoprávnych.
V rámci hodín mediálnej výchovy, ktorá
sa vyučuje na našej škole už tretí rok, sme sa
vybrali na netradičnú exkurziu do nášho slovenského verejnoprávneho rádia.
O tom, že v Základnej škole v Mojmírovciach máme šikovné a zvedavé deti sa mali
možnosť presvedčiť dňa 16. 11. 2011 v Sloven-
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skom rozhlase v Bratislave. Architektonicky
atraktívna sa stala pre nás, ešte pred vstupom,
samotná budova rozhlasu, ktorá má tvar obrátenej pyramídy. Budova má 11 poschodí a pracuje
v nej vyše 600 zamestnancov. Slovenský rozhlas, keďže je médiom verejnoprávnym, ponúka program so širokým záberom pre všetkých
poslucháčov. V súčasnosti vysiela na šiestich
okruhoch:
Rádio Slovensko - Slovenský rozhlas 1, Rádio
Regina - Slovenský rozhlas 2, Rádio Devín Slovenský rozhlas 3, Rádio FM - Slovenský rozhlas 4, Rádio Patria - Slovenský rozhlas 5, Rádio
Slovakia International - Slovenský rozhlas 6.
My sme mali možnosť vidieť prácu moderátorov
v priamom prenose. Dozvedeli sme sa, čo všetko
je potrebné pripraviť ešte pred samotným vysielaním a ako funguje nahrávanie v jednotlivých
štúdiách.
Samotná návšteva bola ohromujúcim
zážitkom nielen pre 54 našich žiakov, ale aj
pre učiteľky Mgr. Lucia Franclovú, PaedDr.
Jana Golianovú, PaedDr. Ľubica Semanekovú.
Do budúcna veríme, že čoskoro sa nám opäť
naskytne možnosť nahliadnuť pod pokrievku
ďalším slovenským médiám.

Jožka Černý
v Mojmírovciach
A.Filová

Foto: R. Arpáš
Milovníci ľudovej hudby sa stretli v nedeľu
20. novembra na vystúpení známeho moravského speváka ľudových piesní. Jožka Černý
v sprievode cimbalovej muziky Gracia
skoro dve hodiny ponúkal mojmírovčanom známe české, moravské a slovenské piesne, niektoré priamo na želanie
prítomných.
Program bol obohatený spevom
Ludmily Malhockej z Velkých Pavlovic
(mestečka, v ktorom v lete vystupoval
i náš súbor Senior). O príjemne prežitom popoludní svedčil spev prítomných divákov počas väčšiny krásnych
piesní.
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Vokálny
workshop
v ZUŠ
Mojmírovce

Jesenný
ART tábor
Text a foto:

Alžbeta Zemanová

Text a foto:

Pedagógovia ZUŠ Mojmírovce
V dňoch 7. a 8. novembra 2011 Základná umelecká škola Mojmírovce, Občianske združenie
INŠPIRÁCIA, Vzdelávací inštitút COOP Kaštieľ
Mojmírovce a Medzinárodné vokálne centrum
Solveig Moskovského domu Skladateľov usporiadali v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce Vokálny
workshop – majstrovský kurz, ktorý viedla Radomíra Krasavina, riaditeľka Medzinárodného vokálneho centra Solveig Moskovského Domu Skladateľov. Je vysoko kvalifikovanou odborníčkou
v odboroch klavír, dirigovanie a spev. Ukončila
Vysokú školu múzických umení v Moskve a Me-

dzinárodnú akadémiu starej hudby vo Varšave. Je
držiteľkou mnohých ocenení z medzinárodných
súťaží ako interpret aj ako pedagóg.
Majstrovského kurzu sa zúčastnili pedagógovia z umeleckých škôl zo Slovenska a Čiech.
Pedagogička im svoje majstrovstvo predvádzala
nielen na žiakoch, ktorých si priviedla z Ruska,
ale aktívne zapájala aj samotných pedagógov.
Vokálny workshop sa stretol s veľmi pozitívnymi ohlasmi, Radomíra Krasavina pracovala
s plným nasadením, bola veľmi milá a ochotná
poradiť osobne každému z účastníkov. Program
bol ukončený sviatočným koncertom.

V dňoch od 27. 10 do 1. 11. 2011 Občianske
zduženie miniBODKA umožnilo rekreačný
pobyt 10 deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia z našej obci.
Tábor sa konal v Šali v priestoroch lodenice.
Všetko sa nieslo v duchu ateliérov v ktorých boli
tvorivé dielne. ART tábor bol ako veľká továreň na dobré skutky, krásne
vzťahy a úžasné výtvory detí.
Pracovali vo výtvarnom ateliéri, speváckom, tanečnom,
hereckom aj vo fotoateliéri,
ktorý deti veľmi oslovil. V pracovných dielňach boli žiaci a
ich majstri, ktorí im odovzdali
to, čo sa odborne aj neodborne
naučili. Deti okrem pracovných
dielní zažili aj canisterapie
a hipoterapie. Absolvovali
pobyt v prírode, na bicykli, aj
pešiu chôdzu, čistenie prírody
s lesníkmi, večerné táboráky
a indiánsky deň. Nechýbali ani
diskotéky a nočná hra.

bezpochyby nechýba. Hlavnou myšlienkou tábora bolo vyvolať u detí maximum pozitívnych
prejavov, darovať im lásku a vidieť úsmevy na
ich detských tvárach. Riaditeľ OZ miniBODKA
Milan Daniel viedol celý tábor k disciplíne, ale s
úsmevom na tvári a s láskou v srdci.
Všetci dobrovoľníci miniBODKY,
ktorí sa venujú týmto deťom v tábore
sa riadia spoločným
cieľom: nedovoliť,
aby deti vyrastali
v smutnom svete.
Najsmutnejší je taký
svet v ktorom dovolíme aby vyrastali
smutné deti.

Pri každodenných aktivitách v tábore deti nemysleli na
ťažkosť svojich osudov, mali
úsmevy na tvárach a cítili
lásku. Naučili sa disciplíne, remeslu a veľa sa dozvedeli jeden
o druhom i o sebe samom. Srdečné poďakovanie za podporu
jesenného ART tábora patrí
riaditeľovi Kaštieľa v Mojmírovciach Štefanovi Bugárovi,
ktorý neváhal myšlienku ART
tábora podporiť a prejaviť
tak sociálne cítenie, ktoré mu
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ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO

Akútne
respiračné
ochorenia
MUDr. Eva Ďurčanská
Je tu neskoré jesenné obdobie, ktoré býva
typické častým výskytom akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO). V ambulancii mi
často býva kladená otázka: „Pani doktorka, čo
mi je, mám chrípku?“ Týmto krátkym článkom,
by som chcela občanov upozorniť na niektoré
príznaky, podľa ktorých, by v počiatočnom
štádiu ochorenia mohli veľmi ľahko sami posúdiť, či sa jedná len o bežné nachladnutie, alebo
o chrípkové ochorenie, nakoľko príznaky sú
veľmi rozdielne.
Chrípka je ochorenie dýchacích ciest, ktorého typickým príznakom je prudký nástup
ťažkostí. Stav pacienta sa zhorší v priebehu
hodiny takmer z plného zdravia a začína výstupom teploty až do 39 a viac °C, niekedy
sa pridruží triaška. Tento stav je sprevádzaný
bolesťami celého tela a svalstva. Veľmi častým
prejavom je bolesť hlavy, niekedy tlak za hrudnou kosťou, sprevádzaný suchým, dráždivým,
bolestivým kašľom. Pacient je celkovo unavený,
slabý a vyčerpaný. Nebezpečenstvo chrípky
spočíva hlavne v tom, že sa môžu pridružiť
mnohé závažné komplikácie. Medzi najčastejšie
patrí zápal pľúc a priedušiek, zápal ucha, zápaly
prínosových dutín. Všetci určite viete, že vírus
chrípky sa prenáša kvapôčkovou nákazou, ktorá
sa prenáša buď sprostredkovane dotykom, alebo
vdýchnutím kvapôčiek, ktoré sú produkované
pri zakašľaní, alebo pri kýchnutí.
Nachladnutie nemá taký prudký priebeh, len
málo kedy býva horúčka, ktorá býva len mierne zvýšená, pacient máva nádchu, alebo pocit
upchatého nosa. Len málokedy je toto ochorenie
sprevádzané celkovou slabosťou a vyčerpanosťou, a len málokedy sa pri bežnom nachladnutí
pridružujú závažné komplikácie.
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Tak, ako pri všetkých ochoreniach je dôležitá
aj v tomto prípade prevencia. Dodržiavanie bežných hygienických zásad, dostatok vitamínov
hlavne v prirodzenej forme, pobyt na čerstvom
vzduchu, vetranie priestorov na pracovisku
alebo doma, vyhýbanie sa kontaktu s osobami,
ktoré majú prejavy ARO. Určite pri bežnom
nachladnutí je výhodnejšie byť izolovaný v domácom prostredí, nečakať u lekára v čakárni
preplnenej hlavne staršími a chronicky chorými
pacientmi.

A kedy zbytočne
nesedieť v čakárni
lekára?
Nielen na túto otázku, ale aj na mnoje ďalšie sa MUDr. Eva Ďurčanská spýtala za vás
magistre z Lekárne MMM s.r.o. Mgr. Daniely
Grófovej:

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
2. V ktorých prípadoch by ste pacientovi neodporučili liečbu bez konzultácie s lekárom?
V prípade, že k nám príde pacient, ktorý už má
rozvinuté príznaky chrípkového ochorenia, t.z.
vysoká teplota, ťažkosti s dýchaním,
dusivý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov, prípadne hnačky a bolesti
hlavy, vtedy už pacientovi
jednoznačne
odporučíme
vyhľadať lekárku, nakoľko
samoliečba v tomto prípade určite nepomôže, skôr
naopak!
3. Ako vnímate z vášho pohľadu, zavádzanie nového
zákona o liekoch do praxe,
s čím sa na vás pacienti môžu
obrátiť a poprosiť o radu?
Ja ako farmaceut vnímam novopripravovaný zákon veľmi pozorne, nakoľko v ňom
pripravované zmeny sa týkajú nás lekárnikov
veľmi intenzívne. Daný zákon umožňuje lekárovi
predpísať na recept pre pacienta nie len tak, ako

to bolo doteraz - konkrétny prípravok, t.z. liek od
danej konkrétnej firmy. Od 1.12.2011 by mala nastať zmena v tom, že lekár nemusí, ale môže, pacientovi na recept napísať konkrétny prípravok,
ale môže napísať „IBA“ jeho ÚČINNÚ LÁTKU
(t.j. podstatnú, teda liečivú zložku).
A tu potom nastáva priestor pre
nás lekárnikov, aby sme zvolili
v spolupráci s pacientom, pre
neho najvhodnejšiu alternatívu – či už pôvodný originálny prípravok, alebo tzv.
GENERIKUM (liek s tou
istou účinnou látkou, ale
cenovo dostupnejší). Naši
pacienti sa určite nemusia
obávať toho, že by nedostali
rovnako kvalitný liek! Ide
len o to, aby mali MOŽNOSŤ
VÝBERU z niekoľkých ponúkaných existujúcich prípravkov (GENERÍK). Rozhodujúca je v neposlednom
rade aj finančná stránka - teda výška doplatku za
jednotlivé preparáty. A tu nastáva priestor vzájomnej konzultácie LEKÁRNIK - PACIENT!

1. Kde vidíte určitý priestor, ako by ste mohli
byť pacientom užitočná a poskytnúť im radu
a informácie ako zvládnuť bežné nachladnutie?
Ak má pacient pocit prechladnutia, alebo začínajúcej chrípky, nemusí hneď bezodkladne
navštíviť lekára. U nás v lekárni tiež nájde
množstvo voľnopredajných prípravkov, ktorými
sa tieto bežné prechladnutia, prípadne začínajúca chrípka, dajú v domácom prostredí zvládnuť. Ide predovšetkým o prípravky s obsahom
PARACETAMULU prípadne IBUPROFENU
(liečivá znižujúce horúčku, pôsobiace aj proti
bolesti), doplnené o liečivá, ktoré znižujú opuch
sliznice nosa, o vitamín C, prípadne Zinok (minerál, ktorý v kombinácii s vitamínom C zvyšuje obranyschopnosť organizmu). Takisto nás
môžu pacienti navštíviť aj v prípade, keď u nich
ešte prechladnutie nenastalo a chcú sa chrániť.
Máme veľké množstvo prípravkov, ktoré v období zvýšeného výskytu ARO výrazne zvyšujú
odolnosť organizmu (napr. prípravky s obsahom
hlivy ustricovej, rôzne probiotiká, homeopatické
prípravky atď.).
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Poďakovanie

Naše záhrady

Vážení Mojmírovčania,

Súčasť životného
prostredia obce
Ivan Mojmír Zoborský,

člen redakčnej rady

Viacerí záhradkári ma požiadali, aby sme
v obecnom časopise venovali viac priestoru aj
pestovaniu ovocia a zeleniny, ktoré sú nielen
chutnou potravinou, ale aj najlepším prírodným
liekom. Obsahujú rôzne vitamíny, mikroprvky,
antibiotiká, enzýmy, ľahko stráviteľné cukry
a iné špecifické chuťové a aromatické látky, ktoré
priaznivo pôsobia na ľudský organizmus.
V zimnom období je viac času na štúdium
záhradkárskej literatúry a získavanie nových
moderných poznatkov, aby sme sa tak mohli
lepšie pripraviť na budúcu záhradkársku sezónu.
Verím, že sa nám podarí získať príspevky od
niektorých mojmírovských záhradkárov, ktorí
sa podelia s našimi čitateľmi o svoje praktické
skúsenosti a zároveň poradia začínajúcim pestovateľom, čo sa im osvedčilo, prípadne ktorým
druhom a odrodám plodín sa v mojmírovských
záhradách darí menej, alebo ich pestovať vôbec
neodporúčajú. V tomto príspevku zdôrazníme
všeobecný význam záhrad, ktoré sú bezprostrednou súčasťou životného prostredia našej obce.
Dôležité miesto v našom živote zaujíma zeleň. Dáva nám pocit pokoja a pohody. Zlepšuje
a ozdravuje prostredie okolo nás. Pod pojmom
zeleň si nepredstavujeme len zatrávnené plochy,
ale aj okrasné kvetiny, stromy, kry (ihličnaté aj
listnaté) a vlastne i ostatné kultúrne rastliny. A to
všetko nájdeme aj v našich záhradách.
Záhradkárenie spájame s aktívnym oddychom. V primerane veľkej záhradke človek
spravidla načerpá nové sily. Fyzicky sa síce
často aj unaví, ale na druhej strane zabudne na
rôzne záťaže, najmä psychické napätie. Práca
vynaložená vo voľnom čase prináša radosť, stáva
sa skutočnou, všestrannou zdravotnou terapiou,
osobitne ľuďom vo vyššom veku a intelektuálne
pracujúcim. Pred rokmi, známy herec, Július
Pántik v rozhlasovej relácii hovoril o práci v záhradke ako o láskaní sa s matkou prírodou a svo-
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jou rodnou domovinou. Záhradkárstvo je veľmi
užitočný koníček, v niektorých prípadoch až
vášeň. V období hospodárskej a finančnej krízy
je to aj ekonomicky zaujímavá činnosť. A ovocie, či zelenina z vlastnej záhrady predsa chutia
omnoho lepšie ako z hypermarketov.
K peknej záhrade patria aj dobrí susedia.
Ak máme šťastie, nájdeme v susedstve potrebnú pomoc i trvalé priateľstvá. Dobré susedské
vzťahy pociťujeme ako prejav kultúrnosti
a spolupatričnosti. Je hotovou pohromou, keď
zákerní susedia narušujú etické normy, otravujú
život okoliu a kazia radosť z práce a z pobytu
v prírode. V tejto oblasti aj v našej obci máme
čo naprávať. U nás tiež máme dosť zanedbaných
záhrad, o ktoré sa vlastníci nestarajú ako sa patrí.
V záhradách, ktoré sa pravidelne neošetrujú, sa
postupne rozmnožujú nežiaduce buriny, ktoré
zamorujú blízke pozemky. Napríklad jedna rastlina láskavca ohnutého vyprodukuje 1000 – 5000
semien. Podobných nepríjemných burín sa potom
nezbavíme dlhé obdobie. Klíčivosť ich semien sa
totiž udržuje až 40 rokov.

určite poznáte ten pocit, keď prídete na križovatku a musíte sa rozhodnúť, ktorým
smerom sa vydáte ďalej.
Prišla som na ňu. Touto cestou vám oznamujem, že som sa rozhodla vzdať sa
mandátu poslanca, nakoľko moja pracovná vyťaženosť mi neumožňuje vykonávať
túto prácu plnohodnotne a tak, ako si to toto poslanie žiada.
Teší ma a mám radosť z toho, že obdobie, ktoré som pôsobila v tejto pozícii, ako
poslanec a predseda kultúrnej komisie, bolo naplnené konkrétnymi aktivitami a realizovanými projektmi. Pracovala som v skvelom tíme ľudí, ktorým história a súčasnosť našej obce nie je ľahostajná. Touto cestou im ďakujem za výbornú spoluprácu.
Ďakujem Violke Haršániovej, obdivujem jej pohľad na život a obrovskú dávku
energie. Ďakujem Martinovi Palkovi, vážim si jeho čas, chuť, ktorú venuje našej obci
a nám všetkým. Ďakujem Beatke Nitrianskej, cením si jej ochotu, tiež čas a výborné
myšlienky, ktoré skvalitňovali prácu kultúrnej komisie. Ďakujem Rudkovi Arpášovi,
vážim si jeho nadšenie a chuť spájať ľudí. Ďakujem pani Antónii Zoborskej, vážim
si jej nadšenie a čas, ktorý venuje ženám. Ďakujem pani Danke Kozákovej a pánovi
Róbertovi Žilíkovi za stretnutia, ktoré ma vždy obohatili. Ďakujem Vierke Láznikovej
a Alenke Filovej, obdivujem ich svedomitosť a obetavosť, s ktorou robia svoju prácu.
Chcem tiež poďakovať starostovi obce Imrichovi Kováčovi a Jozefovi Filovi, prednostovi obecného úradu, ktorí mali vždy pre mňa a našu komisiu čas a každú našu
myšlienku a aktivitu podporili a pomohli s jej realizáciou. Ďakujem všetkým kolegom
poslancom a tiež vám, milí spoluobčania. Veľmi si vážim vašu podporu, ktorej sa mi
dostalo. Ďakujem, že ste sa aktívne zapájali do pripravovaných a realizovaných aktivít. Všetkým vám ďakujem za pochopenie. Želám vám pevné zdravie, veľa vzájomnej
úcty a obyčajného ľudského porozumenia.

Zuzana Arvayová

V decembri končí tohtoročná slnečná, ale
na zrážky chudobná jeseň a vegetácia v našich
záhradách sa ukladá na zimný odpočinok. Počasie nám umožnilo urobiť takmer všetky potrebné
práce. Napriek tomu každoročne niektorých
záhradkárov zaskočia prvé mrazy, podobne ako
cestárov prvý sneh . Záhradkári sú však často
aktívni aj v období vegetačného pokoja. Keď má
meniny Barborka, tak narežú vetvičky z čerešne
alebo zlatého dažďa, ktoré rozkvitnú k Vianociam. Tiež pripravujú vianočné vence a svietniky, na zhotovenie ktorých používajú vetvičky,
ktoré nájdu v záhradách či v predzáhradkách.
Kus prírody si prenesú do príbytkov a očakávajú
sviatky lásky a pokoja, ktoré pri štedrovečernom
stole oslávia v kruhu najbližších.
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Spoločné aktivity
poľovníkov v Mojmírovciach
a Poľnom Kesove
Ján Vrba
Nebýva zvykom, aby prezident Slovenského poľovníckeho zväzu a zároveň Slovenskej
poľovníckej komory Tibor Lebocký, spolu s
výkonným riaditeľom SPZ a podpredsedom
CIV Medzinárodnej rady pre ochranu prírody
a zveri Imrichom Šubom, mimochodom ktorého
korene (z otcovej strany, ktorý bol celoslovensky
známym poľovníkom) sa viažu na Poľný Kesov,
prišli spoločne a osobne, presvedčiť sa, o aktivitách poľovníkov v jednotlivých regiónoch.
My sme, vďaka mali tú česť stráviť príjemný podvečer priamo v revíroch Mojmíroviec a
Poľného Kesova, spolu s uvedenými pánmi dňa
3.11.2011. Zhodou okolností, to bol deň patróna
slovenských poľovníkov, nakoľko meniny mal
Hubert.
Obe organizácie majú spoločné to, že sa
im končila právoplatnosť zmluvy o prenájme
pôdy na poľovné účely. Nový Zákon o poľovníctve stanovuje spôsob predĺženia nájomných
zmlúv zvolaním valnej hromady vlastníkov a
užívateľov poľnohospodárskej pôdy, čo bola a
je novinka, s ktorou sa v mnohých PZ nevedia
vysporiadať.
Ani u nás to nebolo jednoduché. Spoločné
sedenia predsedu PD Petra Schultza s vedeniami poľovníckych združení (PZ), spočiatku aj s
Veľkou Dolinou, trvali takmer rok. Nakoniec
po spoločných konzultáciách, návrhoch a prezentácii zástupcu PD, že vytvorením nových
poľovníckych spoločností a prechodom pod
Slovenskú poľovnícku komoru (SPK), nebude v
našom regióne koniec ľudovému poľovníctvu a
žiadne vysoké vstupné poplatky pre doterajších
členov nehrozia, to poľovníci v Poľnom Kesove
a v Mojmírovciach pochopili a podporili.
Valné hromady prebehli pre obe spoločnosti
v jeden deň - 25.10.2011 a zmluvy boli uzatvorené v zmysle Zákona 274/2009 § 13, s absolútnou
podporou prítomných vlastníkov na obdobie
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desiatich rokov s platnosťou od 1.1.2012.
Medzitým sa nečakalo so založenými rukami,
ako to dopadne. Areál mojmírovskej strelnice,
novovybudovaná adaptačná voliéra (bažantnica)
v Mojmírovciach, ako i dobudovanie novostavby
poľovníckej chaty v Poľnom Kesove - Pereši, výsadba políčok pre drobnú zver, to všetko zaujalo
našich hostí. Ján Vrba, predseda PZ Breza Poľný
Kesov prezentoval zámery spoločnosti využiť
nové priestory na Pereši pre získanie mládeže a
založenie klubu mladých priateľov poľovníctva
a prírody.
Návrat k vytvoreniu podmienok, ktoré by
zabezpečili zvýšenie stavu zajacov a znovu
udomácnenie jarabice poľnej v našich revíroch,

ktoré však bez podpory a pomoci PD nebude
možné reálne vytvoriť. Jozef Pšenko, predseda
PZ Mojmírovce, zvýraznil polyfunkčné možnosti využívania strelnice: oblúk, vysoká veža,
priestory na cvičnú streľbu dlhých i krátkych
zbraní. Veľmi sa tešil z vybudovania bažantnice a
odchovu bažantov vo vlastnom revíri. Obetavosť
jednotlivcov, neustále stráženie priestoru členmi
PZ, podľa neho prinesie výsledok v podobe zvýšenia stavu bažantov v budúcnosti. V súčasnosti
už sa dochované kusy vypustili
do voľnej prírody, čo prítomní
mohli pri návšteve bažantnice
zaregistrovať na vlastné oči.
O tom všetkom sa diskutovalo v príjemnej atmosfére,
aj za účasti starostov oboch
obcí, Imricha Kováča a Pavla
Bednárika.
V závere prezident SPK
a viceprezident C.I.C urobili
zápis do kroniky poľno -kesovského združenia a ocenili Petra
Schultza pamätnou medailou za
aktívnu pomoc pri organizovaní Medzinárodnej poľovníckej
výstavy, ktorá sa konala v tomto roku v Bratislave.
Prezident SPZ poďakoval

zástupcom samosprávy za podporu miestnych
združení a všetkým prítomným členom výborov
PZ za prezentované aktivity a stanovené ciele
do budúcnosti, ktoré by rád privítal i v ďalších
poľovníckych organizáciách. Poďakoval za pozvanie, vyslovil uznanie obom organizáciám a
tiež myšlienku, že nastolený smer nájde podporu
a nasledovníkov i v ďalších združeniach, nielen
nitrianskeho regiónu, ale v celoslovenskom pôsobení.
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V decembri
oslavujú:
85 - te narodeniny
Božena Taškárová

65 - te narodeniny
Božena Dilhofová,
Daniel Kvasňovský,
Štefánia Šurábová

85 - te narodeniny
Silvester Bužík

60 - te narodeniny
Ing. Lýdia Pavleová,
Marta Ďuranová,
Ing. Ján Košina

75 - te narodeniny
Margita Krajčíková,
Štefánia Hrivňáková

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

70 - te narodeniny
Mária Oravcová,
Silvia Tulipánová

Prišli na svet:

Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné a radostné
detstvo.

Opustili nás:
Helena Kreškoczyová,
Štefan Čanky,
Štefan Jalec
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Marek Lang,
Adela Nemčeková

Slovenskí vynálezcovia a priekopníci vedy
Wolfrang Kempelen
- vynálezca šachového automatu
* 23.1. 1734 Bratislava
† 24.3. 1804 Viedeň
Od roku 1760 bol tajomníkom
právneho dvora Márie Terézie, keď
ho cisárovná povýšila do šľachtického
stavu. Bol básnikom aj spisovateľom,
najviac sa však zaujímal o technické
vynálezy. V roku 1769 zostrojil šachový automat, ktorý sa stal skutočným
divom všetkých čias. Jeho tajomstvo
Kempelen vždy starostlivo strážil. Neskôr fascinoval hovoriacim strojom,
akýmsi prototypom dnešného gramofónu. Kempelen
bol považovaný za jedinečného bratislavského génia,
ktorý okrem technických vynálezov ovládal 7 rečí.

Prevzaté a upravené

22

ŠPORT

Cena
Mojmíroviec Urmína a Cena grófa
Jozefa Huňadyho
Alena Filová
Poslednú októbrovú nedeľu sa na bratislavskej dostihovej dráhe v Starom háji konali dostihy
záverečného mítingu sezóny 2011 pod názvom
Cena Mojmíroviec – Urmína s podtitulom Veľká
októbrová cena (rovina I. kategórie na 2 000 m
pre 3-ročné a staršie kone) a Cena grófa Jozefa
Huňadyho (rovina II. kategórie na 1 800 m pre
2-ročné kone).
Víťazom Ceny Mojmíroviec – Urmína sa stal
3-ročný ryšiak Pacino - Mo, majiteľ Mladen Rihtarič s manželkou a dcérou a trénerka Ing. Zuzana
Kubovičová a taliansky džokej Nino Murru.
Víťazom Ceny grófa Jozefa Huňadyho sa stal
reprezentant slovenskej stajne Agrolipt dvojročný Desson, ktorého pripravuje v Česku tréner
MVDr, Čestmír Olehla a odjazdil ho džokej šampión Jaroslav Línek.
Čestné ceny odovzdal víťazom starosta obce
Mojmírovce Imrich Kováč a poslanec NR SR Ing.
Marián Radošovský.

Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné
vlastnosti pisateľa? Len na základe rukopisu sa dozviete, aký
človek v skutočnosti je a nie čo prestiera.
Prihláste sa môžete osobne na mieste prebiehajúceho kurzu:
Golianova 83 Nitra - Čermáň (budova Autoškoly PANTER)
alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

Autoškola PANTER
www.autoskolapanter.sk
Facebook PANTERÁCI Nitra

SKVELÁ ZĽAVA

Vítame do
klubu
vodiĀov už aj
16-násřroĀných
žiadateĺov !

pre obyvateľov obce MOJMÍROVCE
na osobný automobil sk. B
Golianova 83 Nitra - Čermáň

INFOLINKA: 0905 554 888

www.thermaldiakovce.sk

Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52,
Nitra
Kontakt
037/7720207
mail:
fan.manager@orangemail.sk

Maliar, tapetár,
stierkovanie, protipož. nátery, XYPEX,
náter proti tlaku
spodným vodám,
všetkých rop. látok
a kyselinám, oprava
verej. osvetlenia,
práce s plošinou.
Firma REBRO,
Novomeského 63,
949 11 Nitra, Tel.:
0905 323 969

